






ءة لقياس ضغط الدم والقرا

الطبية



ةالتعليم والبحث عن المعلوم

.لالطالع وانجاز البحوث والواجبات

استخدام الحاسب االلى في غير معصية هللا

استخدام الحاسب في تطوير التعليم والبحث عن المعلومة المفيدة





إسماعيل                                 الجزري

كان                                      الهندية

تجلت          عبقرية

صنع            الجزري

القرن الثالث عشر                          ديار بكر

نصف ساعة                              جنوب شرق تركيا  

م                                    دبي1206
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.كالا فال إنجاز بال تخطيط

.كال ليست والدة ابن الجزري في لندن



الحاسب اآللي–التقنية 

الصحف والمجالت–اإلنترنت –مكتبة المدرسة 



والتي يعمل الحاسوب على تبسيط الكثير من االعمال الصعبة: الحاسب االلى 

ت تحتاج وقتا طويال التمامها وله القدرة على التخزين واسترجاع البيانا

وامكانية معالجة البيانات كاالرقام والحروف والصور واجراء العمليات 

الحسابية
الحاسوب عصب الحياة

م1942اختراع أول حاسوب تجاري عام 

.يستخدم الحاسوب في شتى المجاالت



.المروحية–الدراجة المائية -السفن 

مركبة فضائية–مكوك فضائي 

دراجة هوائية أو نارية–سيارة 



سيارة قديمة              العجلة القديمة

حصان يجر عربة                 سيارة جديدة

حمار

إن المصريين القدماَء هم الذين اكتشفوا طريقة صنع العجلة •

.الرمان من أوائل من استخدم المركبة ذات العجلتين وذات األربع عجالت•



عالحاجة أم االخترا

.عاقبة الصبر حميدة

.اإلنسان يبحث عما ُيِريُحه



عندما رأيت طائرة تحلق فوق السحب فتعجبت: الطائرات

.حركوقلت ما هذا؟ شيء يطير بالوقود وله أجنحة ثابتة ال تت

ح

ر

ر











.عندما يصدر تياًرا كهربائًيا ويقاس بجهاز رسام القلب, نعم

ثناء عندما استطاعوا تسجيل التيار الكهربائي الذي يصدره القلب في أ

التي ضرباته فكروا في جهاز يستطيع تسجيل هذه الشحنة الكهربائية

.يصدرها القلب ثم فحصها وتشخيص ما يعاني منه بدقة

بيب غير عملية, ال يمكن للطاالله وتسجيله ضربات القلب ليس دقيقا 

كثير وال يمكن استعمالها اال في معمل النها تحتاج الى, االعادي استعماله

من الوقت والعناية للتسجيل

من فكرة الجهاز الذي صنعه والر إلى البحث( أينتهوفن (عندما انطلق

ث إلى عن جهاز يستطيع تسجيل التيار فوًرا فتوصل عن طريق البح

د عليه وهو جهاز الَجْلَفاُنوِمْتر الذي ساعده في التوصل إلى جهاز يعتم

.رسام القلب الكهربائي



رسم تخطيطي للقلب

.الرسالة التي نكتبها

بشكل خطوط متعرجة

الطبيب

تشخيص المرض 

والمسارعة لالنقاذ



سجيل حركة القلب ت:االستعمال

ر غية ًقا, واآلليليس دق: العيوب

ه عملية فالطبيب العادّي ال يمكن

في ال يمكن استعماله إال. استعمالها

معمل, تحتاج إلى كثير من الوقت

.والعناية للتسجيل

تسجيل حركة :االستعمال

.القلب

كان ضخًما وغيرَ : العيوب

.متقِن الصنع

.القلبتسجيل حركة •

تشخيص امراض القلب•



:االستعمال

تسجيل حركة القلب( والر)جهاز 

تسجيل حركة القلب( وليم)جهاز

:العيوب

عندما استطاعوا تسجيل التيار الكهربائي الذي( والر)جهاز

ع تسجيل يصدره القلب في أثناء ضرباته فكروا في جهاز يستطي

هذه الشحنة الكهربائية التي يصدرها القلب ثم فحصها 

.وتشخيص ما يعاني منه بدقة

كان ضخما وغير متقن الصنع( وليم)جهاز 

:الوظيفة

تشخيص امراض القلب(والر)جهاز 

تشخيص امراض القلب(وليم)جهاز



الكبر    الرياء    الحسد   حب الدنيا



.جهاز لمعرفة جنس الجنين من الشهر الثاني

.ألنه يمكن للوالدين معرفة الجنس في وقت مبكر

أما في السابق كان الجنس يحدد من السادس أو الثامن و

.اآلن يمكن معرفة الجنس من الشهر الثاني

جاالت قد يستخدم العلم في الخير إذا استفاد منه في الم

ستخدم مة, وقد يالعلمية والثقافية والصناعية فتنهض األ

.في الشر إذا وظف في دمار األمة وأبنائها





ج
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.تسجيل حركة القلب







القراءة المتعمقة للدروس•

القراءة مع وضع سؤال لكل فقرة•

استخدام القراءة مع الكتابة لكل فقرة•

مراجعة نهائية للدروس مع التركيز على االجابة•

أقرأ

أجيب

أراجع

أسأل



















فرنَ ( سبنسر, بيرس ل(كان اكتشافُ 

ىالميكرويف نتيجة ذوبان قطعة الحلو

في جيبه وهو واقف بجوار صمام 

الكتروني
.في بداية الفقرة

ال ابتكار أول جهاز كهربائي لالتص

(.البرق)عن بعد عرف باسم 

.الفقرةنهايةفي 









أروع ما اكتشفه وابتدعه 

اإلنسان المعاصر التلفاز

؟ أي سرٍّ فيك أيها الجهاز الجبار

فكأنك عالٌم عائمٌ 

ية, التلفاز مصدر الفائدة والتسل

ولكن إياَك أن تلهَو به

1

بداية الفقرة2

آخر الفقرة3

بداية الفقرة

ي ان فسإبداع اإلن

اختراع التلفاز

ائدة التلفاز مصدر الف

والتسلية وسبب 

لمضيعة الوقت 

والفشل

التلفاز عالم 

عائم بما يقدمه

من ثقافة 

وعلوم وفنون















. الشجر العظيم, البيت الكبير من الشعر, المظلة الكبيرة

سهل , سعة العيش, حسن الحال

صوت      دويها                      تمشت        تجر



وصف 

دخان 

القاطرة

وصف 

سير القاطرة

وصف 

مخرج

دخان 

القاطرة

وصف صف 

العربات وراء 

القاطرة

وصف

القاطرة

.الفحم



.سير القاطرة

.الى االعلى

, ال يمكنال

ال  ليست االرض كائنا يمتليء صدره خوفا

ائدة هذا التشبيه فالخائف وشبه األرض بِاْلَكائِِن اْلَحيِّ 

.التعبير عن األثر القوي الناتج عن سير القاطرة

ى كل التعبير عن ان الخوف الشديد غط( تمأل)تفيد كلمة 

صدر االرض بحيث لم يبق شعور باالمان

ب شبه الشاعر القاطرة وهي تمشي سريعا وتزرع الرع

فوق سطح االرض حيث يصفها وهي ترمي الدخان الى

االعلى وتمأل االرض بالخوف والرعب



الذي تمشي مرة, بهدوء حسب الظرفحيث تمشي مرة مسرعة 

تكون فيه

.شبهه بعصف الريح الشديدة

التوافق بين القاطرة والريح في صفة الجري

الشديد
.شبهه بالنسيم

.التوافق بين السير المتمهل وهبوب النسيم

ُه سرعة القاطرة بعصف الريح في شدتها وأحياًنا يكون  ُيَشبِّ

.هادئًة ناعمًة كالنسيم اللين عندما يهب



ا عندما تدخل النفق .للقاطرة صوت يحدث دوّيً

.قانون الجاذبية األرضية



.السير بسرعة وهدوء

.االنزعاجكعصف الريح

االرتياحكالنسيم

.لقافيةااللتزام با( هبا)والذي جعله يستعمل كلمة ال لم يوفْق؛ 



وصف القطار عند دخول النفق حيث يشق الصوت الصمت

ويصدر ذلك الصوت المرعب

مثل ويصف الشاعر سرعة القاطرة بالسهم وهو يخترق النفق

.االفعى الهائجة داخل الثقب







أوائل             وظائف           كفاءة

المؤلمة           الرئة             مأمونة



(نبرة)الكسرة          السكون       الكسرة       الياء

(نبرة)الكسرة          السكون       الكسرة       الياء

السكون       الضمة          الضمة       الواو

(نبرة)الفتحة          الكسرة         الكسرة        الياء 

السكون          الفتحة        الفتحة         األلف





يبتدءون          مبادئه              الرئة              طرائق

سئل                الزئبق             مشيئة

الضمة       الكسرة          الكسرة      الياء

الفتحه       الكسرة       الكسرة         الياء

الكسرة        السكون        الكسرة      الياء

الكسرة          الضمة       الكسرة      الياء

السكون        الكسرة       الكسرة       الياء

مد سبقه كسر     الفتحة      الكسرة      الياء



المكسورة سواء كانت مكسورة بعد ساكن أم ( 1: إذا وقعت الهمزة

إذا وقعت ( 2مكسورة بعد فتح أم كانت مكسورة بعد ضم أم بعد كسر, 

ورة ساكنة بعد كسر أم مكسبعد كسر سواء كانت مفتوحة بعد كسر أم 

.إذا وقعت بعد ياء ساكنة مكسورة ما قبلها( 3, بعد ضم



السطر

القراءة                                       يسوءه



.حركة الهمزة الفتحة

(الواو)الحرف الذي قبله حرف مد 

.إذاً تكتب الهمزة على السطر

ذا تكتب الهمزة المتوسطة المفتوحة مفردة على السطر إ

.جاء قبلها حرف مد ألف أو مد واو





وين يدخل في تك( ن)نستنتج ان شكل حرف  

الياء )بعض اجزاء حروف اخرى هي 

(والسين والشين, والصاد والضاد



النون                                           الياء





ليالً 

نهاًرا

صيًفا

شتاًءا

وسط

أمام

خلف

شمااًل 



فوقه           ظرف مكان

ألنه دل على مكان حدوث الفعلبين            ظرف مكان       

حدوث الفعلزمنألنه دل على اآلن           ظرف زمان      

.ظرف زمان: اليوم-1

مبتدأ: اليوم-2



زمان

لياًل 

مكان

زمان                نهارا

مكان



زمان

زمان

زمان

زمان

مكان

مكان





القاطرة                               ليست مكونة

.ال غنى عنه اآلن

.ما الصاروخ نهايًة لالكتشافاَت العلميةَ 

الجهاز                 دقيًقا

النفي                              جملة اسمية

النفي                              جملة اسمية

النفي                              جملة اسمية



.ذلك أن استعماالت السكان ليست مصدر االستهالك الوحيد•

.فالبد من تطوير مصادرها•

.وما الطاقة التي في الرياح والمياه والفحم والغاز والنفط كافية•



فعل                                     فاعل 

زمن                                  الفعل

نجح المجتهد



مرفوع   يدل على من فعل الفعلبعد فعل مبني للمعلوماسم 

مرفوع   يدل على من فعل الفعلبعد فعل مبني للمعلوم

اسم         الفعل             مرفوع                  الفعل

مرفوع   يدل على من فعل الفعلبعد فعل مبني للمعلوماسم  

يدل على من فعل الفعلبعد فعل مبني للمعلوماسم  

.اسم يأتي بعد فعل مبني للمعلوم مرفوع يدل على من فعل الفعل



.ألنه ليس مرفوًعا ولم يسبقه فعلالتلفاز              

.لم يسبق بفعلالطبيب             

ترمي                ألنه ليس اسم

ل ألنه اسم مرفوع سبق بفعالذبذبات              

.ودل على من قام بالفعل

صدر                ألنه لم يأت مرفوعا











اسم ظاهر

ضمير متصل

ضمير مستتر

 .أروع ما اكتشفه وابتدعه اإلنساُن التلفاز•

.وهم ال يستطيعون التمييز بين الواقعي والخيالي•

. ونحن إذ نبارك العقل اإلنساني لما وهبه هللا من قدرات أخرجت لنا هذا االختراع الحديث•



سالمؤنثجمع مجمع مذكر سالم

مفرد
جمع تكسير

مثنى



األلف.اكتشف المخترعان أجهزة تفيد اإلنسان

الواو.ن أجهزة تفيد اإلنسانواكتشف المخترع

الضمة.أجهزة تفيد اإلنسانتالمخترعاتاكتشف

الفاعل 

المثنى
الفاعل

المفرد

جمع 

رالتكسي

جمع 

المؤنث 

السالم

جمع 

المذكر 

السالم



.قفز الطُب عدَة قفزات  

.ألن الفاعل مذكر مجازي

.استفادت الممرضة من جهاز رسام القلب

.ألن الفاعل مؤنث حقيقي

.انقبضت عضلُة القلب مسببة شحنة كهربائية

.أمكن تصوير نبضات القلب



.تذاكر الطالبة دروسها

ذاكرت الطالبة دروسها

وم اسم يأتي بعد فعل المبني للمعل

.مرفوع يدل على فعل الفاعل

–ضمير مستتر –اسم ظاهر 

.ضمير متصل بارز

الضمة اذا كان مفرد اوجمع تكسير او جمع مؤنث سالم

االلف اذا كان مثنى,  الواو ىذا كان جمع مذكر سالم

كنة إذا كان الفاعل مؤنثاً لحق الفعل تاء سا

في آخر الماضي  وتاء متحركة في أول 

.الفعل المضارع





الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات 

في وقت قصير لتوفير المصادر 

.والمراجع في مكان ووقت واحد

االكتشاف المبكر عن األمراض 

.التي أصابت اإلنسان

توفير جهد ووقت المريض 

.والطبيب



مشاهدة ما ال يجوز 

شرًعا ويخالف عاداتنا

وتقاليدنا, أو إضاعة 

.الوقت فيما ال يفيد 

ر يصبح األبناء أكث

داً لما تعلقاً به وتقلي

.فيه

تى ح, لقد دخلت التقنيات في كل شيء في حياتنا

.ياتأصبح اآلن من الصعب االستغناء عن هذه التقن



قائد المركبة –المخترع 

2022

.في بلدة صغيرةفي اليابان 

قال من التوصل الى اختراع سيارة نفاثة تستطيع االنت

مكان الى آخر بسرعه فائقه

اختراع سيارة جديدة





.المصباح المغرور

.عبد العزيز عتيق. د

.المصباح, صاحب البيت, الهواء

عاقية الغرور والزهو بالنفس ولزوم معرفة قدر الذات وقيمة من حولها

.تعليق الرجِل مصباًحا أمام بيته واستفادة من حوله منه•

إعجاب الناس بالمصباح, •

.واعتقاده أنه شيء عظيم•

هبوب الهواء واطفاؤه نور المصباح , توبيخ صاحب البيت المصباح وتركيزه بقيمة نفسه وقيمة من حوله 

.خجل المصباح من نفسه ووعيه للدرس الذي أخذه من الهواء













في ألينتهوفن هو استاذ علم وظائف االعضاء ولد في سمارانغ

م  وقد حصل 1870جاوه, وانتقلت اسرته الى هولندا عام 

م   1924على جائزة نوبل في علم وظائف االعضاء عام 

لى يد وذلك ألبحاثه عن تيارات القلب الكهربائية وتلقي علومه ع

حيث تخرج طبيبا مشهورا( والر)استاذه 

وفي هذه اللحظة قام الرجل االلي بتصويب 

المدفع نحو أحمد

فكر أحمد في االختباء من هذا الرجل االلي 

وكان خائفا من الشعاع ان يصيبه



لم يكن يملك أحمد سالح يدافع عن نفسه

عند محاولة احمد االختباء لم يجد مكان 

حصين يختبيء خلفه ولم يجد اال بضع 

صناديق وخزانه من الخشب 

حاول أحمد ان يدخل بينها ولكن المدفع كان 

يدمرها

بأ ثم انتقل أحمد من خلف الصناديق واخت

خلف الخزانه محاوال الهروب من الشعاع 

ط الثلجي وعند االلتفاف من الشعاع سق

جو أحمد من فوق السرير واستيقظ وكان ال

بارد من مكيف الغرفه





تحول القمر الى بدر•

جمال القمر يظهر في نصف الشهر•

السفر الى القمر•

هل يمكن الوصول الى القمر•

مناخ القمر                            السفر الى القمر

الفرق بين االرض والقمر



يه سألت أفكر دائما في جمال القمر وانا طفل صغير تخيلت السفر ال

ابي وامي كيف استطيع السفر الى الفضاء؟

ض الى اتخيل انه يمكن صنع مركبة فضائية يمكن التنقل بها من االر

الفضاء بسرعة كبيرة

مازال الحلم في عقلي ومازلت أفكر ان العلم سوف يساعدنا يوما لتحقيق أحالمنا



عادل يبلغ من العمر خمس سنوات•

يحب مشاهدة الرسوم المتحركة وقصص الخيال العلمي•

يحب ان يلعب باالجهزة الحديثة مثل الباليستيشن•

اثارت فكرة االنتقال عبر الفضاء شرارة في نفسه•

ضاء اخذ يفكر كيف يستطيع االنسان االنتقال من االرض الى الف•

بشكل سهل

قام عن تجارب( االنترنت)اخذ عادل يبحث في الشبكة العنكبوتية •

بها البعض

اثار الفضول عادل الى مناقشة هذا االمر مع أمه ووالده لعله يجد •

االجابة المقنعه في موضوع االنتقال للفضاء

مركبة جلس الطفل عادل يفكر ويسرح بخياله بعيدا متخيال شكل ال•

وصورتها وكيفية عملها والمدة التي يجب ان تقطعها













ما أفكارك في المستقبل؟        ما هي طموحاتك؟

هل سنشاهد اختراع جديد في السنوات القادمة؟

1

2

3

4 5

6

7



فكرة 

الموضوع 

ممتازة

مهارات المقابلة جيدة جدا

األمثلة واإلثارة جيدةأدب الحوار جيد

جيدة                                      رائع جدا

هي األفضل                            جيد جدا





الخروج عن أدب الحوار 

يزعج المستمعين

يشتت الفكرة

تدخل الملل على المستمع

من اهم عناصر المقابلة

يفقد الحوار جماله






